Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 10. september 2017 .
Tid:

Kl. 10.00

Sted:

Aunslev, Skolegyden 1, 5800 Nyborg.

Til stede:

Annick, Karin, Wivi og Birthe.

Fraværende: Jan, Peter, Kirsten og Michael.
Afbud fra:

Jan Marker, Peter Jepsen og Kirsten Adler.

1. Underskrift af referat fra sidste møde. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
underskrev referatet fra 14. august 2016.
2. Jubilæumsudvalget fremlægger deres forslag til aktiviteter i jubilæumsåret 2017.
Fra udvalget mødte Søren Wesseltoft, Laila Justesen og Arno Mark. Udstillingsudvalget ud
over Birthe også var repræsenteret af Claes Mørch og Anne Ejby. Arno Mark fremlagde
Jubilæumsudvalgets forslag til aktiviteter i jubilæumsåret 2017, hvorefter bestyrelsen
stillede opklarende spørgsmål.
Efter mødet med udvalgene drøftede bestyrelsen internt de fremsatte forslag.
3. Udstillingsudvalget og bestyrelsen drøfter udstillingskalender 2017
a. Udstillingsudvalget og bestyrelsen drøftede udstillingskalenderen for 2017 og
fastlagde udstillingssteder for 2017. Derefter foreslog bestyrelsen dommeremner
for NFK udstillinger i 2017.
4. Siden sidst
a. Trailerplacering - klubbens 3 trailere står foreløbig hos Birthe, som gennemgår
indholdet og laver materialelister. Al el-materiellet vil blive gennemgået forinden
det skal bruges næste gang.
b. Dongle til PC – Dongle er indkøbt - klubben betaler alene abonnement – donglen er
indtil videre hos Wivi, som medtager den til udstillingerne.
c. Telefon/Mobilpay – Wivi har doneret en lidt ældre Iphone 4 S, hvortil der skal
indkøbes et taletidskort. Planen er, at der skal være adgang til, at medlemmerne
kan betale f.eks medlemskab via mobilpay. Dette aktiveres, så snart bankskiftet er
på plads.
5. Nyt fra samtlige udvalg
a. Udstillingsudvalg
Mosede Fort og Juleudstillingen:
1. Annick har bestilt præmier – halvdelen til brug på Mosede Fort-udstillingen
sendes til Karin – resten til enten Annick eller Birthe til brug for juleudstillingen.

2. Wivi, Karin og muligvis Annick deltager fra bestyrelsen på Mosede Fort.
3. Sponsorprøver bliver sendt til Jan, som enten bringer dem til udstillingen eller
de skal afhentes hos ham efter nærmere aftale.
4. Rejser og ophold for dommerne er på plads, ringsekretær afhenter og bringer
dommere til og fra hotel/lufthavn, og spiser sammen med dem.
5. Vedrørende juleudstillingen tager Birthe kontakt til Berner klubbens
udstillingsformand, som p.t. er på ferie, for at aftale nærmere omkring det
praktiske på udstillingen
6. Med hensyn til præmier til vinterspecialty 2017 og senere i 2017 afventer vi, at
vurdere hvordan kvaliteten af logoet på præmierne til Mosede Fort er.
7. Rosetter blev drøftet. Birthe bestiller.
Regionsudvalg
Planlægning af møde med regionerne blev udskudt til næste møde.
Vandudvalg
Lisa Christensen er godkendt som SOR-dommer – stort til lykke til Lisa.
Der er for første gang afholdt et danmarksmesterskab – et meget vellykket
arrangement. Stort til lykke til vinderen Sanne Vestergaard Andersen med
newfoundlænderen Toto ( Simply the Best von Wässernach) og arrangøren.
Birthe taler med Troels Agerbo om eventuelle ønsker fra Vandudvalget i forbindelse
med jubilæumsåret 2017 samt, hvordan man forholder sig med hensyn til økonomi.
6. Newfpostens redaktion
a. Overlevering fra Jan til ny redaktør er i gang, og der er tæt samarbejde med Ann
Burmester, som skal overtage redaktøropgaverne snarest. Posten nr. 2 udsendes i
denne måned.
b. Newfpost nr. 3 skal udsendes inden jul og skal indeholde indkaldelse til
generalforsamling 2017 og oplysninger om, hvem der er på valg. Deadline for nr. 3
ændres til den 20. november 2016. Der gøres opmærksom på dette på
hjemmesiden og Facebook.
7. Klubbens hjemmeside
a. Ny webmaster – Claes Mørch mail: webmaster@newfclub.dk
b. Det besluttes, at regionerne skal have adgang til selv at lægge deres arrangementer
på hjemmesiden.
c. Vedrørende omplaceringshunde skal det præciseres, at det alene er klubbens
medlemmer, der kan sætte hunde på omplaceringslisten, og det skal være DKKstambogsførte hunde.

8. Økonomi
a. Kontoudtog er ikke til stede, alene oplysning om indestående på de 3 konti i Danske
Bank.
b. Status vedrørende bankskifte – Mandag afleveres alt materiale til ny bank,
hvorefter bankskiftet bliver effektueret.
c. Kassererposten/bogføring/regnskab Lotte/Peter – status
Alle bilag vedrørende regnskaber sendes til Lotte Groth, som bogfører og
udarbejder regnskab. Når bankskiftet er på plads, får Peter fakturaer til betaling og
sender bilag til Lotte.
d. Antal medlemmer d.d. – der er p.t. 230 medlemmer
9. Generalforsamling 2017
Dato for generalforsamlingen blev fastsat til den 6. maj. Stedet for
generalforsamlingen er ikke fastsat.
10. Årets Newfy 2016
a. Der indkaldes emner i Newf Posten nr. 3
b. I forbindelse med konkurrencen vedrørende hvem der har indmeldt flest nye
medlemmer, er der endnu ikke modtaget indmeldelser fra opdrættere.
11. Eventuelt
a. Birthe retter henvendelse til Tholo vedrørende udstillingsdatoer til Tholos kalender.
Næste møde 22. oktober 2016

Referent
Birthe Møller Hansen

